
 

 

 

Bojszowy, 03.02.2017r. 

ZP.271.1.2017  

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy w okresie od 01.03.2017r. do 

31.12.2019r.” 

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy PZP poniżej udzielam wyjaśnień na przesłane przez Wykonawcę w dniu  24.01.2017r. 

następujące pytania:  

 

Pytanie 1  

 
1. W związku z informacjami wskazanymi w sekcjach IV.3.4 oraz VI.5 ogłoszenia nr 9288-2017: 

1.1 Prosimy o wyjaśnienie przyczyn skrócenia terminu składania ofert. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z art. 

18 pkt. 5 lit. a) ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw, termin na składanie ofert wynosi nie mniej niż 40 dni podczas gdy termin składania 

ofert liczony zgodnie z uregulowaniami art. 111 kodeksu cywilnego, a wiec liczony od dnia następnego po dniu 

przekazania ogłoszenia do publikacji w dzienniku urzędowym UE do dnia składania ofert jest krótszy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisu w sekcji IV.3.4 na następujące: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

20.2.2017 – 10:00     

Pytanie 2:  

2. W związku z zapisami pkt. 5.1.2 lit. c) SIWZ: 

2.1 Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez 1 usługę. Czy chodzi o odbieranie odpadów w ramach 

jednej umowy, czy też zamawiający dopuści wykazanie odbioru odpadów z jednej gminy w ramach więcej niż 

jednej umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykazanie odbioru odpadów, w ilości nie mniejszej niż 10 000 Mg, w ramach 

więcej niż jednej umowy. 

 

2.2 Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę doświadczenia w odbiorze 

odpadów komunalnych z dowolnych nieruchomości czy wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia w odbiorze odpadów komunalnych z dowolnych 

nieruchomości. 

2.3 Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma się legitymować doświadczeniem w postaci odebrania 

odpadów w ilości nie mniejszej niż 10 000 Mg w okresie ostatnich 3 lat. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza , że Wykonawca winien legitymować się doświadczeniem w postaci odebrania 

odpadów w ilości nie mniejszej niż 10 000 Mg w okresie ostatnich 3 lat. 

 



 

 

 

2.4 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści by w celu wykazania spełniania warunku dysponowania 

instalacją wykazana została więcej niż jedna instalacja pozwalająca na zagospodarowanie wszystkich frakcji 

wskazanych przez Zamawiającego. Z wiedzy wykonawcy wynika, iż żadna z instalacji funkcjonujących w 

województwie śląskim nie posiada decyzji pozwalającej na przetwarzanie w jednym zakładzie wszystkich 

wskazanych frakcji odpadów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza by w celu wykazania spełniania warunku dysponowania instalacją wykazana 

została więcej niż jedna instalacja pozwalająca na zagospodarowanie wszystkich frakcji wskazanych 

przez Zamawiającego. 

 

2.5 Prosimy o wyjaśnienie, czy żądając by wykonawca wykazał dysponowanie instalacją zapewniającą 

przetwarzanie odpadów biodegradowalnych Zamawiający ma na myśli wyłącznie biodegradowalne odpady 

kuchenne czy również odpady zielone. 

 

Odpowiedź: 

Jako odpady ulegające biodegradacji należy rozumieć ulegające biodegradacji odpady ogrodowe (odpady 

zielone) oraz odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych. 

 

2.6 Wnosimy o odstąpienie od żądania wykazania przez Wykonawcę dysponowania instalacją RIPOK lub 

Zastępczą dla IV regionu województwa śląskiego, zdolnej do zagospodarowania odpadów w postaci papieru, 

tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, odpadów wielkogabarytowych, 

popiołów z gospodarstw domowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z obowiązującym prawem jedynie zmieszane odpady 

komunalne oraz odpady zielone muszą być przetwarzane w instalacjach RIPOK lub zastępczych wyznaczonych 

dla danego regionu odpadowego. Dla pozostałych frakcji odpadów zastosowanie maja odpowiednie przepisy 

ustawy o odpadach, które dopuszczają przekazywanie odpadów do dowolnej instalacji zdolnej do przetworzenia 

danej frakcji odpadów przy zachowaniu hierarchii postępowania z odpadami i zasady bliskości, co Zamawiający 

sam określił w pkt. 5.2 części II załącznika nr 4 do SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odstępuje od żądania wykazania przez Wykonawcę dysponowania instalacją RIPOK lub 

Zastępczą dla IV regionu województwa śląskiego, zdolnej do zagospodarowania odpadów w postaci 

papieru, tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, odpadów 

wielkogabarytowych, popiołów z gospodarstw domowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Zamawiający ujednolica zapisy punktu 5.12 lit. c SIWZ oraz części II pkt 5 OPZ. 

 

 

2.7 Prosimy o wyjaśnienie jakie usługi mają być realizowane przez 2 pojazdy o zabudowie bramowej lub 

hakowej o ładowności min. 10 Mg. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z OPZ wykonawca będzie obsługiwał 

pojemniki i kontenery nie większe niż o pojemności 7 m3, które mogą być transportowane przez pojazdy o 

mniejszej ładowności. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla w punkcie 5.1.2 lit. c) SIWZ zapis dotyczący ładowności minimalnej pojazdów o 

zabudowie bramowej lub hakowej i tym samym dopuszcza dysponowanie co najmniej 2 pojazdami o 

zabudowie  bramowej o dowolnej ładowności bądź alternatywnie 2 pojazdami o zabudowie hakowej o 

dowolnej ładowności (pojazdy te muszą zapewnić obsługę wszystkich stosowanych pojemników, 

kontenerów, itp.) 

2.8 Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający żąda by wykonawca dysponował 7 pojazdami podczas 

gdy do ich obsługi wymaga tylko 4 kierowców. 



 

 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. 

z 2013 r. poz. 122) w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości należy zapewnić, aby w posiadaniu podmiotu odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowało się 5 samochodów (co najmniej dwa pojazdy 

przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy 

przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden 

pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej). 

Kolejne 2 pojazdy o zabudowie bramowej lub hakowej  wskazane przez Zamawiającego są wymagane dla 

obsługi kontenerów. 

Pytanie 3 : 

3. W związku z zapisami pkt. 6.2.1 SIWZ: 

3.1 Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca może złożyć kopie zezwolenia na zbieranie odpadów dotyczące 

dowolnej lokalizacji. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia kopii zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w 

pkt. 6.2.1 lit b) SIWZ. 

Zamawiający wykreśla w pkt. 5.1.2 lit a) punkt 2. 

 

 

3.2 Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany 

będzie złożyć Zamawiającemu „oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy 

lub kadry kierowniczej Wykonawcy” skoro Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie, a informację 

o kwalifikacjach osób skierowanych do realizacji zamówienia przedstawione zostaną w „Wykazie osób, które 

będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia”. 

Odpowiedź: 

Wymóg złożenia  oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry 

kierowniczej Wykonawcy wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). 

 

3.3 Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany 

będzie złożyć Zamawiającemu „sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich lat obrotowych” skoro 

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich lat 

obrotowych wskazanego w punkcie 6.2.1 lit. h SIWZ.  

 

3.4 Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany 

będzie złożyć Zamawiającemu „oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy lub o obrocie 

Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem” skoro Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 

 

 

Odpowiedź: 

 



 

 

 

Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy 

lub o obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem wskazanego w punkcie 6.2.1 lit. k SIWZ. 

Pytanie 4: 

4. W związku z zapisami pkt. 13 ppkt. 2 SIWZ oraz pkt. IV formularza ofertowego: 

4.1 Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie oceniał ofertę, w której Wykonawca zadeklaruje 

realizacje usług większą niż minimalna ilość pojazdów wskazana w pkt. 5.1.2 lit. c) SIWZ. 

Odpowiedź: 

 

Zadeklarowanie większej ilości pojazdów od wymaganej w pkt. 5.1.2 lit. c SIWZ nie wpłynie na ocenę 

ofert. 

 

4.2 Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób przyznane zostaną punkty w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje 

w formularzu ofertowym realizację usług siedmioma pojazdami spełniającymi normę EURO 

4, siedmioma pojazdami spełniającymi normę EURO 5 i siedmioma pojazdami spełniającymi normę EURO 

6, a dodatkowo w wykazie sprzętu wykaże 7 pojazdów spełniających normę niższa niż EURO 4. 

Odpowiedź: 

 

W ocenie oferty Zamawiający weźmie pod uwagę 7 pojazdów wymaganych w pkt. 5.1.2 lit. c SIWZ 

posiadających najwyższą normę EURO i przyzna im punktację zgodną z zasadami określonymi w pkt. 13 

SIWZ.     

Zamawiający zmienia zapisy pkt 13 ppkt 2 SIWZ na następujące brzmienie: 

„2. W zakresie kryterium „europejski standard emisji spalin pojazdów” można uzyskać maksymalnie 40 

punktów. 

Do oceny kryterium „europejski standard emisji spalin pojazdów” będzie brana pod uwagę 

zadeklarowana w  „Formularzu ofertowym wykonawcy” ilość pojazdów, tj. 7 pojazdów określonych w 

pkt. 5 ppkt. 5.1 ust. 5.1.2 lit. c tiret 2 (punkt 3 tiretu 2) SIWZ. 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną 

ilość punktów, czyli 40 pkt.  

 Zamawiający przyzna punkty za każdy zadeklarowany pojazd posiadający europejski standard 

emisji spalin pojazdów w następującej wysokości: 

• O pkt za każdy zadeklarowany pojazd posiadający europejski standard emisji spalin niższy od EURO 

4; 

• 2 pkt. za każdy zadeklarowany pojazd posiadający EURO 4; 

• 3 pkt. za każdy zadeklarowany pojazd posiadający EURO 5; 

• 4 pkt. za każdy zadeklarowany pojazd posiadający EURO 6. 

 Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 

mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego: 

Pes = (Sob : Smax) x 100 x 40% 

gdzie: Pes– liczba punktów przyznana Wykonawcy w kryterium: europejski standard emisji spalin 

pojazdów 

Sob – liczba punktów za samochody posiadające europejski standard emisji spalin pojazdów w badanej 

ofercie 

Smax – maksymalna liczba punktów dopuszczony przez Zamawiającego -28 pkt., (tj. minimalna ilość 

pojazdów pomnożona przez największą ilość punktów (7pojazdów x 4pkt = 28 pkt.) 



 

 

 

Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach 

40% - procentowe znaczenie kryterium: europejski standard emisji spalin pojazdów (waga: 40%).” 

 

4.3 Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku braku deklaracji w zakresie pojazdów spełniających normę EURO 

4, 5, lub 6 zamawiający uzna ofertę za niezgodną z SIWZ i odrzuć ja na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP? 

Pragniemy zauważyć, iż konstrukcja formularza ofertowego zawiera wskazanie, iż wykonawca musi 

zadeklarować 7 pojazdów spełniających normę nie niższa niż EURO 4, natomiast zapisy SIWZ wskazują 

jedynie, iż w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

dysponowanie pojazdami opisanymi w pkt. 5.1.2 lit. c) SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zaktualizował Załącznik nr 7 do SIWZ w celu ujednolicenia zapisów SIWZ i formularza 

ofertowego. 

 

4.4 Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób zamawiający zamierza weryfikować i egzekwować obowiązek 

realizacji usług przy zastosowaniu pojazdów spełniających normy zadeklarowane w ofercie. Pragniemy 

zauważyć, iż zapisy umowne nie zawierają jakichkolwiek mechanizmów kontroli pojazdów realizujących usługi 

z zakresie emisji spalin oraz nie wskazują sankcji za realizacje usług innymi pojazdami. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kierowania pojazdów do stacji kontroli pojazdów celem dokonania 

pomiarów emisji spalin pod kątem spełnienia wymogów odpowiednich norm EURO  

Zamawiający dokonuje następujących zmian zapisów umowy: 

 w § 5 umowy  dodaje się punkt 5 o następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie 

prawo kierowania pojazdów do stacji kontroli pojazdów celem dokonania pomiarów emisji 

spalin pod kątem spełnienia wymogów odpowiednich norm EURO”.  

 w § 12 umowy dodaje się w pkt. 2 lit. n) o następującym brzmieniu: 

„n) w kwocie 500 zł za każdy dzień pracy pojazdu o innym Europejskim standardzie emisji spalin 

od zadeklarowanego w ofercie”. 

Pytanie 5:  

5. W związku z zapisami części I pkt. 2.1 oraz 3 załącznika nr 4 do SIWZ: 

5.1 Prosimy o wyjaśnienie jaką część odpadów biodegradowalnych, które zobowiązany będzie odebrać 

Wykonawca będą stanowiły odpady zielone. 

Odpowiedź: 

 

Odpady zielone będą stanowiły ok 90% odpadów ulegających biodegradacji. 

 

5.2 Prosimy o udostępnienie informacji o ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Bojszowy w okresie od 

01.01.2014 do 31.12.2016 w podziale na lata oraz kody odebranych odpadów. Prosimy również o udostępnienie 

analogicznych informacji w doniesieniu do odpadów, które zostały odebrane z PSZOK. Dane podane w 

załączniku nr 3 do OPZ dotyczą wyłącznie roku 2016 i nie uwzględniają kodów odpadów. 

Odpowiedź:  

Ilości odebranych z terenu Gminy Bojszowy odpadów komunalnych w latach 2014-2016 z podziałem na 

kody odpadów oraz miejsce odbioru (posesje mieszkańców, PSZOK) podano w tabelach nr 1 i 2 załączonych 

do niniejszych wyjaśnień. 



 

 

 

Pytanie 6: 

6. W związku z zapisami części I pkt. 2.2 załącznika nr 4 do SIWZ: 

6.1 Prosimy o określenie całkowitej liczby i rodzajów pojemników, które wykonawca zobowiązany będzie 

obsługiwać w trakcie realizacji umowy. 

Odpowiedź: 

Niemożliwym jest podanie całkowitej liczba pojemników, które wykonawca zobowiązany będzie obsługiwać  

w trakcie realizacji umowy. Niemożność ta podyktowana jest ciągłymi zmianami ilości budynków oddanych do 

użytkowania oraz zmianami liczby ludności na nieruchomościach, które przekładają się na liczbę 

przysługujących pojemników. 

Ilość pojemników w jakie wyposażone są nieruchomości wg. stanu na dzień 01.02.2017r. 

Rodzaj 

pojemnika 
120l 240l 1100l KP7 

Ilość 1973 1981 36 2 

 

6.2 Prosimy o wyjaśnienie, kto jest właścicielem pojemników, w które wyposażone są nieruchomości na 

terenie gminy Bojszowy. 

Odpowiedź: 

 

Gmina Bojszowy jest właścicielem następujących pojemników: 

  

Rodzaj 

pojemnika 
120l 240l 1100l KP7 

Ilość 988 1168 36 2 

 

Pozostałe pojemniki stanowią własność Wykonawcy obecnie realizującego usługę odbioru i 

zagospodarowania odpadów z terenu gminy Bojszowy. 

 

 

 

6.3 Prosimy o potwierdzenie, iż ilości pojemników wskazane w pkt. 2.2 stanowią całkowitą ilość pojemników, 

którą Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na posesje w trakcie realizacji umowy. 

Odpowiedź: 

 

Wskazana w części I pkt. 2.2 załącznika nr 4 do SIWZ ilość pojemników jest szacunkową roczną ilością 

pojemników podaną w oparciu o dane z 2016 roku.  

Na ilość pojemników przekłada się liczba właścicieli nieruchomości zgłaszających się do systemu 

gospodarki odpadami lub dokonujących zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, która jest niemożliwą do przewidzenia.  

W całkowitej liczbie pojemników którą Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na posesje w trakcie 

realizacji umowy należy uwzględnić pojemniki będące własnością Wykonawcy obecnie realizującego 

usługę odbioru i zagospodarowania odpadów. 

 

 

6.4 Prosimy o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie przez „nieumyślne uszkodzenie pojemnika przez 

właściciela nieruchomości”. Czy w przypadku uszkodzenia pojemnika w wyniku wrzucenia do pojemnika 

gorącego popiołu Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na własny koszt? 

Odpowiedź: 

 

Jako nieumyślne uszkodzenie pojemnika przez właściciela nieruchomości Zamawiający rozumie każde 

inne uszkodzenie pojemnika oprócz celowego. 

 



 

 

 

Uszkodzenie pojemnika w wyniku wrzucenia do niego gorącego popiołu należy traktować jako celowe. 

 

6.5 Prosimy o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie przez zły stan techniczny pojemnika. 

Odpowiedź: 

Przez zły stan techniczny pojemnika Zamawiający rozumie stan techniczny uniemożliwiający korzystanie z 

pojemnika zgodne z jego przeznaczeniem. 

Pytanie 7:   

7. W związku z zapisami części l pkt. 4 załącznika nr 4 do SIWZ: 

7.1 Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób (w jakich kontenerach) gromadzone będą odpady budowlane, które 

wykonawca zobowiązany będzie odebrać od właścicieli nieruchomości. 

Odpowiedź: 

 

Rodzaj kontenerów służących do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych określa Uchwała 

nr  X/56/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów 

dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

 

7.2 Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonawca będzie zobowiązany do udostępniania kontenerów lub worków 

umożliwiających właścicielom nieruchomości gromadzenie odpadów remontowych i budowlanych. W 

przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o określenie ilości i rodzajów kontenerów oraz worków, które 

Wykonawca będzie zobowiązany udostępnić w okresie realizacji zamówienia. 

Odpowiedź: 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do udostępniania kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe 

zgodnie z zapisami obowiązującej uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług 

świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

Niemożliwym jest określenie ilości kontenerów, którą mieszkańcy będą mieli zamiar zamówić w ramach 

dodatkowej usługi. 

Zamawiający pomocniczo wyjaśnia, że liczba pojemników służących do gromadzenia odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych udostępnionych mieszkańcom w okresie obowiązującej obecnie umowy to 

1 kontener KP7.  

    

7.3 Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonawca będzie zobowiązany do załadunku odpadów budowlanych do 

kontenerów lub worków umożliwiających ich odbiór i transport do miejsc unieszkodliwienia. 

Odpowiedź: 

Do załadunku odpadów budowlanych do kontenerów zobowiązany jest właściciel nieruchomości. 

 

Pytanie 8:  

8. W związku z zapisami części II pkt. 3 załącznika nr 4 do SIWZ: 

8.1 Prosimy o wyjaśnienie czy na teren PSZOK doprowadzone zostały media (energia elektryczna i woda 

bieżąca). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyjaśnienie, czy zużycie mediów I odprowadzanie 

ścieków związanych z użytkowaniem PSZOK będzie rozliczne w ramach czynszu dzierżawnego czy też osobno 



 

 

 

na podstawie wskazań liczników. 

Odpowiedź: 

Na teren PSZOK doprowadzono energię elektryczną, brak bieżącej wody a w związku z tym brak 

odprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej. 

Opłata za zużytą energie elektryczną będzie rozliczana osobno na podstawie wskazań liczników. 

 

8.2 Prosimy o wyjaśnienie kto będzie prowadzącym PSZOK - Wykonawca czy Zamawiający. Pragniemy 

zauważyć, iż w przypadku gdy to Wykonawca będzie podmiotem prowadzącym PSZOK do realizacji usługi 

koniecznym będzie uzyskanie przez niego decyzji na zbieranie odpadów na terenie dzierżawionym od 

Zamawiającego, co uniemożliwi rozpoczęcie działalności PSZOK w dniu 1 marca 2017 r. 

Odpowiedź: 

Do momentu uzyskania przez Wykonawcę zezwolenia na zbieranie odpadów lecz nie dłużej niż do dnia 

15 kwietnia 2017r. prowadzącym PSZOK będzie Zamawiający.  

 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów części II pkt. 3.9 OPZ na następujące brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia PSZOK najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2017r.” 

 

8.3 Prosimy o określenie minimalnych ilości i rodzajów pojemników, kontenerów, boksów i wiat, w które 

Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć PSZOK. 

Odpowiedź: 

 

Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć PSZOK w pomieszczenie socjalne dla obsługi oraz magazyn 

zamknięty na odpady problemowe (np. garaż blaszany), wagę najazdową oraz pojemniki, kontenery, 

boksy, wiaty dostosowane do gromadzenia odpadów wymienionych w punkcie 1.2 części II Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów części II pkt 3.6 OPZ na następujące brzmienie: 

„Wykonawca wyposaży PSZOK w: 

a) wagę najazdową, pojemniki, kontenery, boksy, wiaty dostosowane do gromadzenia odpadów 

wymienionych w punkcie 1.2 części II Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

b) pomieszczenie socjalne dla obsługi oraz magazyn zamknięty na odpady problemowe (np. garaż 

blaszany).”  

 

8.4 Prosimy o wyjaśnienie kto jest właścicielem pojemników, kontenerów, boksów i wiat, w które aktualnie 

wyposażony jest PSZOK. 

Odpowiedź: 

 

Pomieszczenie socjalne dla obsługi oraz magazyn zamknięty na odpady problemowe, waga najazdowa 

oraz pojemniki, kontenery, boksy, wiaty znajdujące się na PSZOK stanowią własność Wykonawcy 

obecnie realizującego odbiór odpadów. 

 

 

 

 

 

8.5 Prosimy o wyjaśnienie czy boksy i wiaty maja mieć charakter budowli trwale związanych z gruntem. 

Odpowiedź:  

Nie, boksy i wiaty nie muszą być budowlami trwale związanymi z gruntem. 



 

 

 

Pytanie 9:  

9. W związku z zapisem § 4 ust. 5 wzoru umowy: 

9.1 Prosimy o wyjaśnienie, co w ocenie zamawiającego będzie potwierdzała umowa o pracę, z której usunięto 

wszelkie dane (łącznie z imieniem i nazwiskiem) umożliwiające identyfikację pracownika. 

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający zamierza powiązać, zanonimizowaną w sposób wskazany 

przez Zamawiającego, umowę o pracę z konkretnymi osobami realizującego w imieniu Wykonawcy usługi na 

rzecz gminy Bojszowy. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający będzie dysponował jedynie wykazem osób 

złożonym przez Wykonawcę przed wyborem oferty najkorzystniejszej i nie ma uprawnień do legitymowania 

pracowników Wykonawcy realizujących usługi. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany w § 4 pkt 5 umowy na następujące brzmienie: 

„5. Na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w 

trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania.”  

 

Pytanie 10:  

 

10. W związku z zapisem § 5 wzoru umowy: 

10.1 Prosimy o wskazanie zakresu kontroli stanu technicznego instalacji (inspekcji technicznej) służącej do 

przetwarzania i odzysku odpadów. Prosimy o określenie w oparciu o jakie normy techniczne Zamawiający 

zamierza prowadzić kontrole stanu technicznego instalacji. 

Odpowiedź: 

W razie wątpliwości zamawiający powoła na własny koszt biegłego, który dokona kontroli spełniania 

zapisów zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydanego dla danej instalacji. 

 

10.2 Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku przekazywania odpadów w celu zagospodarowania do instalacji 

należących do podmiotów trzecich Wykonawca również zobowiązany jest do jej udostępnienia do kontroli stanu 

technicznego instalacji (inspekcji technicznej). Pragniemy zauważyć, iż podmiot trzeci będący operatorem 

instalacji może ale nie musi udostępnić przedstawicielom Zamawiającego instalacje do inspekcji. 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu udostępnienie do kontroli stanu technicznego 

instalacji należących do podmiotów trzecich, a zagospodarowujących odpady z terenu gminy Bojszowy. 

Pytanie 11:  

11. W związku z zapisami § 13 i 14 wzoru umowy: 

11.1 Prosimy o jednoznaczne określenie czy usługi w ramach umowy z Gminą Bojszowy mogą być 

realizowane przy pomocy podmiotów trzecich - podwykonawców. Pragniemy zauważyć iż zapisy § 13, 14 i 16 

wzoru umowy są sprzeczne w tym zakresie. Wnosimy również o ujednolicenie wszystkich zapisów SIWZ, OPZ 

oraz wzoru umowy w zakresie dopuszczalności i zasad podwykonawstwa. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że usługi w ramach umowy z Gminą Bojszowy mogą być realizowane przy 

pomocy podmiotów trzecich – podwykonawców. 



 

 

 

Zamawiający dokonał ujednolicenia wszystkich zapisów SIWZ, OPZ oraz wzoru umowy w zakresie 

dopuszczalności i zasad podwykonawstwa. 

 

11.2 Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez sformułowanie: „Wykonawca nie ma prawa 

podzielić przedmiotu umowy do wykonania innym podmiotom”. W przypadku gdy sformułowanie to oznacza, 

że wykonawca nie może realizować żadnej części zamówienia przy udziale podmiotów trzecich pragniemy 

zauważyć, iż na rynku nie istnieje podmiot zdolny do samodzielnego zagospodarowania wszystkich frakcji 

odpadów objętych zamówieniem, a zawiązanie konsorcjum zdolnego do samodzielnej realizacji wszystkich 

części zamówienia (w tym unieszkodliwienia przeterminowanych leków oraz baterii) znacząco ograniczyłoby 

konkurencję. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany zapisów § 14  wzoru umowy na następujące brzmienie: 

„1. Wykonawca nie ma prawa podzielić przedmiotu umowy do wykonania innym podmiotom niż 

wskazanym w formularzu ofertowym Wykonawcy w pkt. V.  

2. Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz naliczy kary w 

wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego (brutto), określonego w  § 7 ust. 2 i odszkodowanie 

uzupełniające w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że usługi objęte przetargiem 

Wykonawca wykonuje nie własnymi mocami przerobowymi lub przy pomocy podmiotów innych od 

wskazanych jako podwykonawcy.”   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TABELA NR 1 
  

INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODPADÓW ODEBRANYCH  
SPRZED POSESJI MIESZKANCÓW GMINY BOJSZOWY 

Rodzaj odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych  

Masa odebranych odpadów komunalnych 

 [Mg] w roku: 

2014 2015 2016 

Niesegregowane  
odpady komunalne 

20 03 01 2 114,94 1 827,56 1 118,74 

Inne odpady z 
mechanicznej obróbki  

odpadów inne niż 
wymienione 
 w 19 12 11 

19 12 12 863,63 397,19 0,00 

Szkło 20 01 02 144,66 166,09 159,71 

Tworzywa sztuczne 20 01 39 82,81 109,42 0,00 

Odpady 
wielkogabarytowe 

20 03 07 64,08 91,41 67,26 

Zmieszane odpady z 
budowy, 

 remontów i demontażu  
inne niż wymienione w 

17 09 01, 
 17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 0,24 0,00 0,00 

Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu 

ceglanego, 
odpadowych 
materiałów 

ceramicznych i 
elementów 

wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

17 01 07 17,06 1,86 0,00 

Rozpuszczalniki 20 01 13* 0,00 0,00 0,00 

Zużyte urządzenia 
elektryczne 

 i elektroniczne inne niż 
wymienione  

w 20 01 21, 20 01  23 i 
20 01 35 

20 01 36 0,40 2,16 8,58 

Metale 20 01 40 2,8 1,00 0,00 

Urządzenia zawierające 
freony 

20 01 23* 0,10 0,30 0,00 

Baterie i akumulatory 
łącznie  

z bateriami i 
akumulatorami  

wymienionymi w 16 06 
01, 16 06 02 

 lub 16 06 03 oraz 
niesortowane baterie 

 i akumulatory 
zawierające te baterie 

20 01 33 0,01 0,00 0,00 

Baterie i akumulatory 
inne  

niż wymienione  
w 20 01 33 

20 01 34 0,04 0,00 

 
 

0,00 



 

 

 

Zużyte urządzenia 
elektryczne 

 i elektroniczne inne niż 
wymienione  

w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające 

niebezpieczne 

20 01 35* 4,00 4,10 0,00 

Zużyte opony 16 01 03 0,00 4,66 0,00 

Inne oleje silnikowe, 
przekładniowe  

i smarowe 
13 02 08* 0,00 0,00 0,00 

Żużle, popioły 
paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem 
pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 
04) 

10 01 01 0,00 284,00 672,14 

Leki inne niż 
wymienione  
w 20 01 31 

20 01 32 0,00 0,12 0,00 

Odpady 
biodegradowalne 

20 02 01 609,24 624,69 771,28 

Popiół z gospodarstw 
domowych 

20 01 99 0,00 0,00 406,04 

Tworzywa sztuczne, 
metale, opakowania 

wielomateriałowe 

20 01 39 
20 01 40 
15 01 05 

0,00 0,00 120,20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABELA NR 2 
  

INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODPADÓW ZEBRANYCH W 
PSZOK 

Rodzaj odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych  

Masa odebranych odpadów komunalnych 

 [Mg] w roku: 

2014 2015 2016 

Papier i tektura 20 01 01 2,54 4,14 7,64 

Szkło 20 01 02 2,22 3,15 3,44 

Tworzywa sztuczne 20 01 39 3,72 8,87 0,00 

Odpady 
wielkogabarytowe 

20 03 07 18,96 35,97 53,6 

Zmieszane odpady z 
budowy, 

 remontów i demontażu  
inne niż wymienione w 

17 09 01, 
 17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 0,36 0,00 0,00 

Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu 

ceglanego, 
odpadowych 
materiałów 

ceramicznych i 
elementów 

wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

17 01 07 0,30 26,30 90,75 

Rozpuszczalniki 20 01 13* 0,10 0,00 0,94 

Zużyte urządzenia 
elektryczne 

 i elektroniczne inne niż 
wymienione  

w 20 01 21, 20 01  23 i 
20 01 35 

20 01 36 3,84 2,69 3,45 

Zużyte opony 16 01 03 1,14 3,22 7,61 

Inne oleje silnikowe, 
przekładniowe  

i smarowe 
13 02 08* 0,11 0,00 0,00 

Odpady ulegające 
biodegradacji 

20 02 01 0,00 9,31 36,28 

Tworzywa sztuczne, 
metale, opakowania 

wielomateriałowe 

20 01 39 
20 01 40 
15 01 05 

0,00 0,00 6,97 

  

 


